Beszámoló

A vakvezetı kutyákról általában
A vakvezetı-kutyák sokunkban mély érzéseket keltenek. Csodálatos, titokzatos, szeretetre
méltó jószágok. Valódi misztériumot érzünk, ha arra gondolunk, hogy két különbözı fajhoz
tartozó élılény, ember és kutya hogyan képes egymásra kölcsönösen vigyázva és felügyelve
együtt élni a hétköznapokat, megértve szinte egymás gondolatait is. A vak ember számára a
kutya nem segédeszköz. Sokkal több annál. Egy olyan társ, személyi segítı, aki ugyan nem
ember, de ez a tény egyúttal az elınyére is szolgál. Emberek közt páratlan toleranciával
viszonyul a gazdájához bármely élethelyzetben, és a maga természetességében fogadja el
annak minden fogyatékosságát. Nincs elıre megszabott munkaideje és bármikor megszakítja
pihenését, ha indulni kell. Ám a kutya ugyanakkor érzékeny teremtmény is. Nem gép, amit
használathoz ki-be kapcsolnak, hanem saját érzésekkel, szükségletekkel, akarattal rendelkezı
élılény. Szüksége van figyelemre, gondoskodásra, megértésre és sok-sok szeretetre.
Nehéz a vakvezetı kutyát jól szeretni. A vakvezetı-kutyát okosan kell szeretni. Csodálatos
dolog az a genetikai változás, amely a farkasból olyan kutyát teremtett, ami, (aki) az emberrel
akar és tud is együtt élni. Eredményeképp a kölyökkutyákban az ember társasága iránti vágy
olyan mélyen kódolt, hogy gyakran a fajtársaik helyett inkább az embert választják
játszótársul, ha tehetik. De az emberi lakókörnyezethez való alkalmazkodás mégis csak a
létezı ösztönöket kordában tartó tanult viselkedésminták alkalmazását teszik szükségessé.
Ezek következetes betartatása mindig az ember feladata. A kutyának nincs erkölcsi érzéke,
tehát nem lop, hanem szerez, hiszen nem érti mi az, hogy jó és rossz, csak azt érti, hogy mi a
kellemes és mi kellemetlen a számára, illetve ha egyértelmően kommunikálunk vele, jól
motiváljuk, akkor elsajátítja, hogy mi milyen viselkedést várunk el tıle. A pozitív
megerısítésen alapuló kiképzési módszerek és a kutyával való kétoldalú kommunikáció,
vagyis a kutya megértése ma a slágertémák a kutyakiképzésben. Ám a vakvezetı-kutyáknak
többet kell tudniuk annál, minthogy betartják az embertıl kapott szabályokat, és jól
viselkednek. A vezetési munka során egy sajátos egyensúlyban partnerei kell, hogy legyenek
a nem látó embereknek.
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A gazda kijelöli a célt: „megyünk az Álmos utca 15-be”! Ez a kutyának még semmit
nem jelent.
Kilépnek a kapun, és a gazda azt mondja: „jobbra!” A kutya ezt érti. A gazda utasít, a
kutya végrehajtja. Engedelmesen jobbra fordul, és kissé gazdája elıtt halad, ezzel a
járda közepén vezeti ıt.
Pár lépés után ott az elsı útkeresztezıdés. A kutya megáll, és ezzel gazdáját is
megállásra készteti. Ebben a pillanatban a kutya volt az irányító.
A gazda fülel, és úgy dönt, hogy nincs forgalom. „Elıre!”, hangzik az utasítás, a kutya
pedig végrehajtja.
Ám az utat felbontották, s középen egy nagy gödör van. A kutya magához ragadja az
irányítást, hirtelen megáll! A gazda is.

•
•

•

Megértve a helyzetet a gazda kiadja a feladatot: „Keress utat!” Ezzel aztán át is adja
az irányítást. A kutya megkerüli az akadályt, és utána fölviszi gazdáját a szemközti
járdára.
A gazda számolja a keresztezıdéseket, a harmadik saroknál nem lép le a járdáról,
hanem
vezényel:
„Jobbra!”
A kutya habozás nélkül végrehajtja a parancsot, de egy pillanattal késıbb újra
szerepcsere következik, s már a járda középvonalára húzza vissza kissé irányt tévesztı
gazdáját, vagyis újra ı vezet.
Így megy ez hosszú kilométereken át, a gazda számolja a sarkokat, néha kanyarodásra
utasítja a kutyát, közben talán buszra vagy villamosra is felszállnak, vagy aluljárókon
haladnak keresztül. A gazda fejében ott a térkép, mindig tudja, hol tartanak, de soha
sem tudja, miben botlana meg, ha a kutya óvatos gyöngédséggel ki nem kerültetné
vele a felbukkanó akadályokat. Az utolsó sarok után a gazda már a kapualjakat
számolja automatikusan, amelyeket a kis visszhangjukról ismer fel, amit szinte az
arcán érez, majd egyszer csak kiadja a vezényszót, „keress ajtót”! A kutya hirtelen
keresztbe fordul, és fellép egy lépcsıre. A gazda elıre nyújtja a kezét, és elégedetten
megfogja a kilincset. Megérkeztek!

Vakvezetı kutya képzése
A vakvezetı kutyák kiképzésének elsı és talán legfontosabb mozzanata a kiképzésre alkalmas
egyedek kiválasztása. A Baráthegyi Vakvezetı és Segítı Kutya Iskola számára egy-másfél
éves korukban felajánlott fajtatiszta, egészséges labrador vagy golden retriever kutyákat két
héten át a legkülönbözıbb helyzetekben teszteljük. Vizsgáljuk viselkedésüket forgalomban,
tömegben, jármőveken, zajban, kutyák, macskák és más állatok társaságában. A megfelelési
arány mintegy ötven százalékos.Könnyebb dolgunk van, ha a növendéket kölyökkora óta
velünk együttmőködı nevelıcsalád neveli, így mire a növendék betölti a 15 hónapos kort, már
nagy biztonsággal el tudjuk dönteni, hogy mentális képességei alapján kiképezhetı lesz.
Ha a jelölt egészségügyi alkalmasságát is igazolják a szigorú állatorvosi szőrıvizsgálatok,
akkor egy körülbelül hat hónapos kiképzés kezdıdik számára. Ennek elsı szakaszában a
vakvezetı kutyák számára különösen fontos fegyelmezı feladatokat kell elsajátítania, és csak
ezután kezdıdhet a vezetési munka tanítása.
Kiképzésben használt módszereinket Rithnovszky János erıszakmentesen oktató „rávezetı”
technikájának továbbfejlesztésével svájci és angliai tanulmányutunkon tapasztaltak
felhasználásával alakítottuk ki. Módszerünk lényege, hogy a kutya a kiképzés során minél
inkább leendı életkörülményeinek megfelelıen él és gyakorol. A kiképzésbe vont kutyákat
nem kennelekben tartjuk, hanem kiképzıink saját otthonukban nevelik ıket. A gyakorlati
kiképzés nem tanpályán folyik, hanem reális élethelyzetekben, kezdetben kis forgalmú, majd
egyre népesebb utcákon.
A kiképzés során nem használunk „tankocsit” és egyéb, ma már idejétmúltnak számító
kényszerítı eszközöket, hanem a látássérültek közlekedési képességeit jól ismerı kiképzıink
saját mozgásukkal, szükség esetén botlások és ütközések imitálásával tanítják a kutyát a
helyes vakvezetı munkára. A kiképzés végére a kutyának nagy biztonsággal kell vezetnie
lefedett szemő kiképzıjét minden, a gyakorlatban feltételezhetı közlekedési szituációban, és
ezt egy kiképzést lezáró vizsgán bizonyítania is kell. Ám a kutya felkészítése a vakvezetı

munkára ezzel még korántsem ér véget. Hiszen neki nem kiképzıjét, hanem leendı gazdáját
kell tudnia vezetni.
A vakvezetı kutyák kiképzésének utolsó, és talán legfontosabb szakasza a leendı gazdával
történı közös gyakorlás, az úgynevezett átadó tanfolyam. E szakaszban dıl el valójában, hogy
a kutya jól fogja-e végezni a munkáját. Gazdának és kutyának meg kell tanulni egymással
kommunikálni, megismerik egymás képességeit és megtanulják megérteni egymást. Ez a
folyamat hetekig eltart, a befektetett fáradság végül kamatozik, és egy életre elválaszthatatlan
társak lesznek. A hivatalos kiképzés közlekedésbiztonsági vizsgával zárul, de a késıbb
felmerülı problémákat Alapítványunk munkatársai bármikor segítenek megoldani.

Vakvezetı kutya igénylés
Ha egy látássérült úgy gondolja, élete könnyebb lenne, ha egy vakvezetı kutya segítené a
hétköznapokban, akkor kérjük, töltse ki az igénylılapot, ami a honlapon találhatı.
(www.barathegyisegitokutya.hu)
Az igénylılap elektronikus formája kitölthetı
számítógépen, és visszaküldhetı e-mailben, vagy a nyomtatható változat kinyomtatás után
látó segítséggel kézzel kitöltve elküldhetı postán.
Az Alapítványunk a hozzánk forduló igénylık számára térítésmentesen adja tartós
használatba a vakvezetı kutyákat, így az igénylınek a késıbbiekben is csak a kutya napi
ellátásáról kell gondoskodnia. Arra azonban számítania kell, hogy a kutyával való közlekedés
megtanulása több hetes intenzív munkát igényel. Ezalatt az idıszak alatt rendszeresen
találkozik instruktorunkkal, aki hosszú és fáradságos gyakorlások során segít elsajátítani a
kutyatartás és a kutyával való közlekedés alapjait. Az átadás folyamatát egy
közlekedésbiztonsági vizsga teljesítése zárja le.

27/2009 (XII.3.) számú SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter 27/2009. (XII.3.) SZMM r e n d e l e t e
a segítı kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 30. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h)
pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következıket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) fogyatékossággal élı személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. §-ának a) pontjában és
a Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Fakultatív Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikke szerinti
személy,
b) segítı kutya: a fogyatékossággal élı személyt az egyenlı esélyő hozzáféréshez főzıdı joga
gyakorlásában, önálló életvitelének elısegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítı,
habilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi
követelményeknek megfelelı kutya,
c) gazda:
ca) az a fogyatékossággal élı személy, aki segítı kutyát alkalmaz és a segítı kutya

használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt vett, valamint eredményes vizsgát tett;
cb) a terápiás kutyát irányító személy, aki a segítı kutya használatára, gondozására vonatkozó
képzésben részt vett és eredményes vizsgát tett,
d) közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontja szerinti fogalom,
e) bevásárlóközpont: a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Kertv.) 2. § 3. pontja szerinti fogalom,
f) piac: a Kertv. 2. § 19. pontja szerinti fogalom,
g) szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom,
h) üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontja szerinti fogalom,
i) vásár: a Kertv. 2. § 29. pontja szerinti fogalom,
j) állatkert: az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ávt.) 3. § 3. pontja szerinti létesítmény.
2. §
(1) A segítı kutya kiképzése és alkalmazhatósága szerint lehet
a) vakvezetı kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya,
b) mozgáskorlátozott személyt segítı kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi
tevékenységeinek ellátásában segítı feladatokra kiképzett kutya,
c) hangot jelzı kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt
jelentı hangok jelzésére kiképzett kutya,
d) rohamjelzı kutya: az epilepsziával élı személy vagy más krónikus, rohamszerő
állapotoktól veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra
kiképzett kutya,
e) személyi segítı kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítı feladatokra
kiképzett kutya,
f) terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai
habilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya.
(2) A segítı kutyát megkülönböztetı jelzéssel kell ellátni, amin a 3. § (1) bekezdés szerinti
kutyát kiképzı szervezet logójának kell szerepelnie.
3. §
(1) Az a szervezet (a továbbiakban: kutyát kiképzı szervezet) képezhet ki segítı kutyát és
készíthet fel a segítı kutya használatára, gondozására,
a) amelynek létesítı okiratában a segítı kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élı
személyekhez való eljuttatása feltüntetésre került, és
b) amely biztosítja, hogy a kiképzést olyan személy (a továbbiakban: kiképzı) végzi, aki az
Országos Képzési Jegyzékben szereplı habilitációs kutyakiképzı szakképesítéssel
rendelkezik.
(2) Terápiás kutyát az a szervezet alkalmazhat, amelynek létesítı okiratában a terápiás kutya
alkalmazása feltüntetésre került.
4. §
(1) A társadalmi esélyegyenlıség elımozdításáért felelıs miniszter pályázat útján a kutyát
kiképzı szervezetek, illetve a segítı kutyák alkalmazásának elısegítésével foglalkozó
szervezetek közül közremőködı szervezetet jelöl ki, amely
a) honlapján közzéteszi
aa) tájékoztató jelleggel a kutyát kiképzı szervezetek listáját,
ab) az 5. § (4) bekezdés szerinti követelményeket,
b) szakmai tanácsadással segíti a kutyát kiképzı szervezetek munkáját,
c) biztosítja az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsga jogszabályban és a szakmai szabályokban
foglaltak szerinti lefolytatását, kiállítja az eredményes vizsga letételérıl szóló tanúsítványt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységéért a közremőködı szervezet díjat nem kérhet.

(3) A közremőködı szervezet kijelölése 5 évre szól. Ugyanazon szervezet többször is
kijelölhetı közremőködı szervezetnek.
5. §
(1) A segítı kutya kiképzése és a fogyatékossággal élı személynek a segítı kutya
használatára, gondozására való felkészítése a mellékletben meghatározott vizsgarend szerint,
vizsgabizottság elıtt lefolytatott vizsgával zárul.
(2) A vizsga megszervezésérıl, a vizsga lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek meglétérıl a kutyát kiképzı szervezet gondoskodik.
(3) A vizsgadíj összegét a kutyát kiképzı szervezet határozza meg, azzal, hogy annak összege
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
(4) A gazdának és a segítı kutyának a vizsgán a közremőködı szervezet által kidolgozott és a
társadalmi esélyegyenlıség elımozdításáért felelıs miniszter által jóváhagyott szabályzatban
meghatározott követelményeknek kell megfelelni.
6. §
(1) A vizsgabizottság
a) a közremőködı szervezet által delegált két tagból,
b) a kutyát kiképzı szervezet által delegált tagból,
c) – ha a fogyatékossággal élı személy vagy törvényes képviselıje kéri – az általuk megjelölt,
a fogyatékossággal élı személy fogyatékosságának vagy betegségének megfelelı
szakterületen mőködı érdekvédelmi szervezetet által delegált tagból
áll.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti vizsgabizottsági tagnak az Országos Képzési
Jegyzékben szereplı habilitációs kutyakiképzı szakképesítéssel és legalább 5 éves, a segítı
kutyák kiképzésében, illetve vizsgáztatásában szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(3) A közremőködı szervezet, illetve az érdekvédelmi szervezet által delegált tag vagy annak
hozzátartozója nem lehet tagja, illetve alkalmazottja a kutyát kiképzı szervezetnek.
(4) A kutyát kiképzı szervezet által delegált tag nem lehet a vizsgáztatandó kutya kiképzıje
vagy nevelıje.
(5) A közremőködı szervezet és az érdekvédelmi szervezet az általa delegált tagokról, illetve
tagról a kutyát kiképzı szervezet felkérésének átvételét követı 15 napon belül írásban értesíti
a kutyát kiképzı szervezetet. A közremőködı szervezet az értesítésben megjelöli, hogy az
általa delegált tagok közül ki a vizsgabizottság elnöke.
7. §
(1) A kutyát kiképzı szervezet a vizsgabizottsági tagok véleményének kikérésével
megállapítja a vizsga idıpontját és helyszínét, valamint vizsgáztatás céljából összehívja a
vizsgabizottságot.
(2) A vizsga helyszínét az 5. § (4) bekezdés szerinti szabályzatban foglaltak alapján kell
meghatározni oly módon, hogy az megfeleltethetı legyen a segítı kutya leendı alkalmazási
körülményeinek.
(3) A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság összehívásáról legkésıbb a vizsga idıpontját
megelızı 15 nappal írásban értesíteni kell.
(4) A vizsga idıpontjáról és helyszínérıl, továbbá a vizsgabizottság tagjairól legkésıbb a
vizsga idıpontját megelızı 15 nappal írásban értesíteni kell a vizsgázó személyt és annak
törvényes képviselıjét. Az értesítésben fel kell hívni a vizsgázó személy és a törvényes
képviselı figyelmét a vizsga megkezdésének és zavartalan lefolytatásának feltételeire,
valamint a tolmács, jelnyelvi tolmács igénybevételének lehetıségére.
(5) Az eredményes vizsga letételérıl a közremőködı szervezet tanúsítványt állít ki a gazda
részére.
8. §
(1) A kutyát kiképzı szervezet és a gazda a segítı kutya átadásáról írásban szerzıdést köt,

amely tartalmazza
a) az átadás jogcímét (így különösen adásvétel, használatba adás),
b) a kutyát kiképzı szervezet nevét, székhelyét, elérhetıségét,
c) a kutyát kiképzı szervezet felelısségvállalását, hogy a segítı kutya az átadáskor megfelel a
külön jogszabályban foglalt állat-egészségügyi követelményeknek,
d) a szerzıdésbıl a kutyát kiképzı szervezetre és a gazdára háruló jogokat és
kötelezettségeket, így különösen tételesen a gazdát terhelı valamennyi fizetési
kötelezettséget,
e) a segítı kutyának a kutyát kiképzı szervezet részére történı visszaadásának lehetıségét,
okait vagy a segítı kutya visszaadásának kizárását.
(2) A segítı kutya átadásakor a kutyát kiképzı szervezet tájékoztatja a gazdát, hogy
szavatossági igényét a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 308. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítéstıl számított 60 napon belül érvényesítheti.
9. §
(1) A Fot. 7/A. §-a (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlı
esélyő hozzáférés biztosítása érdekében a gazda és a kiképzı (a továbbiakban együtt: segítı
kutyát alkalmazó személy) jogosult a – (2) bekezdés szerinti kivétellel – segítı kutyával
tartózkodni és a segítı kutyát használni a lakosság elıl elzárt területek kivételével a Fot. 4. §ának f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb,
mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen), így különösen
a) közforgalmú tömegközlekedési eszközön,
b) üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is,
c) bevásárlóközpontban,
d) piacon,
e) vásáron,
f) szálláshelyen,
g) játszótéren,
h) közmővelıdési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
i) közfürdı területén,
j) állatkertben,
k) közterületen.
(2) A segítı kutyát alkalmazó személy jogosult a terápiás kutyával tartózkodni és a terápiás
kutyát használni a lakosság elıl elzárt területek kivételével a közmővelıdési, oktatási,
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben.
(3) Mozgólépcsıvel felszerelt létesítményben (területen) a segítı kutyát alkalmazó személy
jogosult a segítı kutyával az üzemképes, álló mozgólépcsıt használni.
(4) A létesítmény (terület) fenntartója, üzemeltetıje, tulajdonosa, illetve az általa megbízott
személy a segítı kutyát akkor távolíthatja el a létesítménybıl (területrıl), ha a segítı kutya a
létesítményben (területen) tartózkodók testi épségét veszélyeztetı magatartást tanúsít.
10. §
(1) Az alkalmazásban álló és az alkalmazásból kivont segítı kutyára a helyi önkormányzat
ebtartást szabályozó rendeletében a kutyák számára és méretére vonatkozó elıírásokat nem
kell alkalmazni.
(2) A segítı kutyát alkalmazó személy szájkosár nélkül alkalmazhatja a segítı kutyát.
11. §
A 9. és 10. §-t alkalmazni kell a Magyarországra már kiképzetten behozott segítı kutyára és
gazdájára is, feltéve, hogy a segítı kutya és gazdája olyan egyértelmő azonosításra alkalmas
okmánnyal rendelkezik, amelyet az Assistance Dogs Europe (ADEu) vagy az Assistance
Dogs International (ADI) tagszervezete állított ki.
12. §

(1) A segítı kutya tartására és védelmére az Ávt. rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy
a) – a gazda és a kutyát kiképzı szervezet eltérı megállapodása hiányában – a kutyát kiképzı
szervezet köteles gondoskodni az alkalmazásból kivont segítı kutyáról,
b) az állat tartójának a segítı kutya kiképzésének ideje alatt a kiképzı, a segítı kutya átadását
követıen a gazda minısül.
(2) A segítı kutya által okozott kárért való felelısségre a Ptk.-nak az állattartók felelısségére
vonatkozó szabályai az irányadóak, azzal, hogy az állat tartójának a segítı kutya
kiképzésének ideje alatt a kiképzı, a segítı kutya átadását követıen a gazda minısül.
(3) A segítı kutyával kapcsolatban elkövetett jogsértés miatt a gazda és a kutyát kiképzı
szervezet is jogosult fellépni.
13. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követı
nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor segítı kutyát kiképzı szervezet tekintetében az e rendelet
3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat 2012. január 1-jétıl kell alkalmazni.
(4) E rendelet 9. és 10. §-át az e rendelet hatálybalépését megelızıen segítı kutyává kiképzett
kutya és gazdája tekintetében – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az 5. § (1) bekezdés
szerinti vizsga hiányában is alkalmazni kell.
(5) Az e rendelet hatálybalépését megelızıen terápiás kutyának kiképzett kutya terápiás
kutyaként 2010. december 31-ét követıen az 5. § (1) bekezdése szerinti eredményes vizsga
megléte esetén alkalmazható.
Dr. Herczog László
szociális és munkaügyi miniszter
Melléklet a ..…./2009 (…...) SzMM rendelethez
A segítı kutya kiképzését és a gazdának a segítı kutya használatára, gondozására való
felkészítését lezáró vizsga rendje
I. A vizsgabizottság tevékenysége
1. A vizsgabizottság a vizsga megkezdése elıtt kezdı értekezlet keretében ellenırzi a
vizsgához szükséges tárgyi feltételek meglétét.
2. Egy vizsgabizottság elıtt a vakvezetı kutya és gazdája, a mozgáskorlátozott személyt
segítı kutya és gazdája, a hangot jelzı kutya és gazdája, a rohamjelzı kutya és gazdája, a
személyi segítı kutya és gazdája tekintetében meghatározott vizsgák, valamint a terápiás
kutya és gazdája tekintetében meghatározott második részvizsga esetében egy napon összesen
legfeljebb 6 fı, a terápiás kutya és gazdája tekintetében meghatározott elsı részvizsga
esetében pedig összesen legfeljebb 15 fı vizsgázhat. Amennyiben a vizsgázó személyek
száma meghaladja a fent meghatározott létszámot, több vizsgabizottság összeállítása
szükséges.
3. A vizsgabizottság a vizsga során biztosítja a vizsga szabályos, zavartalan lefolytatását,
szükség esetén megteszi a II/4–8. pont szerinti intézkedéseket.
4. A vizsgabizottság a vizsga lefolytatását követıen záróértekezlet keretében értékeli a
vizsgázó személyek és a vizsgára bocsátott segítı kutyák teljesítményét.
5. A vizsgabizottság tagjait útiköltség-térítés illeti meg. A vizsgabizottság tagjai az útiköltségtérítésen felül tiszteletdíjban részesíthetık.
6. Ha a vizsgabizottság tagja lemond az útiköltség-térítésrıl, illetve a tiszteletdíjról, ennek
tényét a vizsgajegyzıkönyvben rögzíteni kell.
II. A vizsga megkezdésének és zavartalan lefolytatásának feltételei
1. A vizsga megkezdése elıtt a vizsgázó személy bemutatja személyazonosítására alkalmas
fényképes okmányát.

2. A vizsgára alkalmatlan (pl. alkoholos, láthatólag bódult) állapotban megjelent vizsgázó
személy a vizsgát nem kezdheti meg.
3. A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, kép és/vagy szöveg
tárolására is alkalmas eszközt, egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt (kivéve a
vizsgabizottság által ellenırzött, a vizsgához szükséges eszközöket) bevinni és azt használni
nem szabad.
4. A személyazonosítására alkalmas fényképes okmánnyal nem rendelkezı, a vizsgára
alkalmatlan állapotban lévı, illetve a vizsgára a 3. pont szerinti meg nem engedett
segédeszközöket bevivı vagy azokat a vizsgán használó vizsgázó személyt a vizsgáról ki kell
zárni.
5. A vizsga kihirdetett idıpontjában meg nem jelenı vizsgázó személy vizsgáját sikertelennek
kell értékelni, kivéve, ha a vizsgázó személy 3 napon belül benyújtja a vizsgabizottsághoz a
távolmaradását igazoló dokumentumokat (orvosi igazolás, baleseti jegyzıkönyv stb.).
6. A távolmaradásról szóló igazolás elfogadásáról a vizsgabizottság elnöke dönt. Az igazolás
elfogadása esetén a vizsgázó személy a vizsgadíj ismételten történı befizetése nélkül tehet
vizsgát.
7. A vizsga ideje alatt a vizsgázó személy a vizsgahelyszínt csak kivételesen indokolt esetben
(pl. egészségi ok) hagyhatja el. Ha a vizsgázó személy indokolatlanul elhagyja a vizsga
helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és az addigi teljesítmény alapján
értékeli a vizsgázó személy teljesítményét.
8. A vizsgát csak indokolt esetben lehet megszakítani, megosztani vagy részletekben végezni,
így különösen alkalmatlan idıjárási viszonyok, baleset vagy egészségi ok esetén. Ilyen
esetben a vizsgalapon a részeredményeket kell feltüntetni, és ha aznap nem folytatható a
vizsga, vagy a vizsgabizottság összetétele változik, akkor a vizsgalapon új rovatot (oszlopot)
kell kitölteni, valamint fel kell tüntetni a megszakított vizsga tényét és eredményét.
9. A vizsgáról való kizárásnak és a vizsga megszakításának a tényérıl, valamint
körülményeirıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
III. Tolmács, jelnyelvi tolmács igénybevétele
1. A vizsgán a vizsgázó személy tolmács vagy jelnyelvi tolmács közremőködését kérheti.
2. A tolmács és jelnyelvi tolmács nem lehet azonos a kutyát kiképzı személlyel.
3. A tolmács és jelnyelvi tolmács közremőködését a vizsgajegyzıkönyvben rögzíteni kell és a
vizsga megkezdése elıtt fel kell szólítani a tárgyilagos közremőködésre és a hiteles fordításra.
4. Ha a tolmács, jelnyelvi tolmács nem a szakmai szabályoknak megfelelıen mőködik közre a
vizsga lefolytatásában, a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja, a tolmácsot, jelnyelvi
tolmácsot kizárja a vizsgán történı részvételbıl és a vizsgázó személyt ismétlıvizsgára
utasítja.
IV. A vizsga dokumentálása
1. A kutyát kiképzı szervezet a vizsgáról jegyzıkönyvet vezet.
2. A vizsgajegyzıkönyvben a vizsgázó személyek névsorát legkésıbb a vizsgát megelızı
munkanapon le kell zárni. A vizsgát a névsor lezárása nélkül megkezdeni nem szabad. A
vizsgajegyzıkönyvet 10 évig kell megırizni.
3. A vizsgajegyzıkönyv tartalmazza
a) a vizsga idıpontját,
b) a vizsga helyszínét,
c) a vizsga fajtáját, a képesítés megnevezését, amelyre a vizsga irányul,
d) a vizsgatárgyak megnevezését,
e) a vizsgázó személyek névsorát, természetes személyazonosító adatait,
f) a vizsgabizottság tagjainak nevét,
g) a kutyát kiképzı szerv megnevezését,

h) a kezdı és a záróértekezleten elhangzottakat,
i) a tolmács, jelnyelvi tolmács közremőködésének tényét,
j) a vizsga megszakításának, a vizsgáról való kizárásnak a tényét,
k) a segítı kutyák és a vizsgázó személyek értékelését, a vizsga eredményét,
l) a vizsga menetét befolyásoló bármely körülményt.
4. A javító- és az ismétlıvizsgáról külön jegyzıkönyvet kell felvenni.
5. A vizsgajegyzıkönyvben azokat a feladatokat, amelyek alól a vizsgázó személy felmentést
kapott „(FM)” betővel kell jelölni.
6. A vizsgajegyzıkönyvet a vizsgabizottság tagjai és a jegyzıkönyvvezetı írják alá.
7. A kutyát kiképzı szervezet a vizsga teljes – az értékelés alá tartozó – szakaszát videóra
rögzíti.
8. A kutyát kiképzı szervezet a felvételrıl egy vágatlan másolatot lejátszható formátumban a
vizsgát követı 15 napon belül megküld a közremőködı szervezetnek.
9. A felvételt a kutyát kiképzı szervezet és a közremőködı szervezet a segítı kutya
alkalmazásból történı kivonását követı egy évig megırzi.
10. A felvételt a vizsgázó személy írásbeli hozzájárulása nélkül a vizsgabizottság tagjain,
illetve a 11. pont szerinti szakértı(kö)n kívül más nem tekintheti meg.
11. A vizsgázó személy a vizsga lefolytatásával kapcsolatos kifogásait a vizsgát követı 15
napon belül jelezheti a közremőködı szervezetnek. A közremőködı szervezet – szükség
szerint szakérı(k) bevonásával – közvetít a probléma megoldásában, a vizsgázó személy és a
vizsgabizottság, illetve a vizsgázó személy és a kutyát kiképzı szervezet közötti vita
rendezésében

